
                          EGER ---BUDAPESZT—ZAKOLE  DUNAJU    27 –31 lipca 2018 r. 

                                          >> ŚLADAMI  KSIĘDZA  TISCHNERA << 

Dzień 1 – piątek ;  EGER 

Godz. 7,00 wyjazd z Łopusznej, przejazd przez Słowację do Egeru. Zwiedzanie Egeru z przewodnikiem. 

EGER położony jest w przepięknej dolinie między pasmami Matra i Gór Bukowych. Jest jednym z 

najchętniej odwiedzanych miast węgierskich, ze względu na swój historyczny charakter oraz 

światową sławę wytwarzanych w nim aromatycznych, mocnych czerwonych win. Zwiedzanie ; 

Bazylika, Pałac Arcybiskupi, Plac Dobo, Liceum, Zamek (Egri Var), minaret. Zakwaterowanie w hotelu, 

w centrum Egeru, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 –sobota ; EGER i DOLINA  PIĘKNEJ  PANI 

Śniadanie, cd. Zwiedzania Egeru z przewodnikiem, degustacja win w Dolinie Pięknej Pani, czas wolny, 

obiadokolacja, nocleg w Egerze. 

Dzień 3 – niedziela ; ZABYTKI  BUDAPESZTU 

Śniadanie i wykwaterowanie, przejazd do Budapesztu, spotkanie z przewodniczką, zwiedzanie 

najpiękniejszych miejsc stolicy Węgier ; Góra Gellerta – wspaniała panorama miasta i niezaoimniane 

widoki na Dunaj ze słynnymi mostami Budapesztu, Cytadela i Pomnik Wolności. Zwiedzanie Budy – 

części wyżynnej stolicy z pięknie położonym Wzgórzem Zamkowym, na którym znajduje się najstarsza 

część miasta; Zamek Królewski, który przez wiele lat był siedzibą węgierskich królów, Baszty Rybackie 

ze wspaniałym widokiem na Peszt i Dunaj, Kościół Najświętszej Marii Panny zwany Kościołem Macieja 

– dawniej miejsce koronacji i ślubów królewskich. Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta – przy 

Pl. Bohaterów, obiadokolacja z muzyką madziarską, czas wolny, nocleg. 

Dzień 4 – poniedziałek ; ZABYTKI  BUDAPESZTU,  SZENTENDRE  I  REJS  PO  DUNAJU 

Śniadanie i zwiedzanie Pesztu ; Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia i Grobem Nieznanego 

Żołnierza, budynek Muzeum Sztuk Pięknych, Aleja Andrassyego, słynny budynek Parlamentu, Bazylika 

św. Stefana – przepiękna budowla, w której przechowywane są relikwie pierwszego króla Węgier – 

św. Stefana, budynek Opery. Obiadokolacja i rejs statkiem po Dunaju, podczas którego jeszcze raz 

zobaczymy poznane wcześniej i pięknie iluminowane zabytki Budapesztu przy dźwiękach walców 

Strraussa. Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 5 – wtorek ; ZAKOLE  DUNAJU 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Wyszehrad – historyczne miasteczko z ruinami średniowiecznej 

twierdzy królewskiej z której roztacza się wspaniały widok na Przełom Dunaju. (Możliwość udziału w 

pokazowym turnieju rycerskim w Dolnym Zamku. Przejazd do Ostrzyhomia. Ostrzyhom – pierwsza 

stolica Węgier, jedno z najstarszych miast na Węgrzech, miejsce koronacji św. Stefana, kolebka 

węgierskiego katolicyzmu. Górująca nad miasteczkiem Bazylika św. Wojciecha to arcydzieło 

węgierskiego klasycyzmu i największa świątynia na Węgrzech. Zwiedzanie wnętrza oraz panorama z 

kopuły bazyliki – widok na miasto i przepływający obok Dunaj. Droga powrotna do Polski, krótki 

postój przy pomniku króla Jana III Sobieskiego po słowackiej stronie Dunaju w Śturovie, 

postawionego dla upamiętnienia zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod Parkanami w 1683 r. Powrót 



do Łopusznej w póżnych godzinach wieczornych. Rozważana jest opcja poszerzenia programu o dzień 

na Słowacji lub w Polsce. 

Przybliżony koszt uczestnictwa to; ok. 1480 zł / osoby. Rezerwacja miejsc uczestnictwa w kolejności 

zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Po zamknięciu listy, uczestnicy dokonają wpłat zaliczki na 

podane konto przez organizatora. /zaliczka związana z rezerwacją miejsc hotelowych./ O wszelkich 

zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco przez organizatora. Współorganizatorem 

wycieczki jest Biuro Turystyczne Info Tour z Zakopanego. Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować 

na; adres e-mail Stowarzyszenia kaztischner@gmail.com lub tel. 728883525. 

Cena zawiera; transport autokarem, 4 nocleg w hotelu *** w pokojach 2-u osobowych z łazienkami, 

4-śniadania w hotelu oraz obiadokolacje w hotelach i restauracjach w Egerze i w Budapeszcie, usługi 

przewodników lokalnych, rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju, bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, ubezpieczenie KL i NNW, bagaż. 

Prowadzone są rozmowy na temat spotkania z Polonią oraz wykładu na temat ,, Węgierskie ślady 

Księdza Tischnera ‘’ jak również możliwość uczestnictwa w Mszy św.  

Podany zarys programu na terenie Węgier może ulec małej korekcie oraz modyfikacji. 

mailto:kaztischner@gmail.com

